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Mε θέµα: «Άνδρος: Από το χθες στο σή-
µερα και οι προοπτικές για το αύριο», διορ-

γανώνεται στην Ιερά Μονή Παναχράντου το
Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 το 23ο Συνέδριο της
Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου, στο νησί µας.

Μια πολύ ωραία ευκαιρία να αναφερθεί κανείς
στα του τύπου, όχι από την ιστορική σκοπιά αλλά
από την ασφαλή εκείνη απόσταση του νηφάλιου
παρατηρητή. Ένωση Κυκλαδικού Τύπου και η
σκέψη παραπέµπει κυρίως σε µερακλήδες παρα-
δοσιακούς εκδότες του επαρχιακού τύπου που ί-
σως και να αποτελούν παρελθόν. Οι εκδότες ε-
κείνοι του παραδοσιακού τύπου που «τα κάνουν
όλα» από το µικρότερο στο µεγαλύτερο και από
το πιο ταπεινό έως το πιο σπουδαίο, βιοπορίζο-
νται κυρίως από την δουλειά τους, γεγονός βέ-
βαια που στις µέρες µας αποτελεί την εξαίρεση
και όχι τον κανόνα. Οι δηµοσιογράφοι / εκδότες
λοιπόν αναζητούν την εγκυρότητα, και την αλή-
θεια, κάνοντας ρεπορτάζ, παίρνοντας συνεντεύ-
ξεις, δίνοντας το παρών στα γεγονότα, διατηρώ-
ντας την σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια.
Έννοιες που στις µέρες µας στο νέο κόσµο των
µέσων κοινωνικής δικτύωσης, αντικαθίστανται
συχνά από επιδέξιους αντιγραφείς, οι οποίοι τα
βρίσκουν όλα έτοιµα στα µεγάλα παραδοσιακά µέ-
σα, τα οποία από την µία τα εµπιστεύονται (γιατί
από εκεί αντιγράφουν) και από την άλλη τα µέµ-
φονται (γιατί συνηθίζουν οι άνθρωποι να αντι-
δρούν σε ό,τι τους ξεπερνά, ενώ αρέσκονται στις
κατηγορίες της διαπλοκής που τους προσά-
πτουν) κάνοντας ανερυθρίαστα κανόνα, τιµή και
καµάρι τους το copy/paste.

Έτσι από τις απλές κοινωνικές προσκλήσεις,
µέχρι τα βαρύγδουπα στοιχεία των επιστηµονι-
κών ερευνών, από τις αναφορές στην τέχνη µέ-
χρι τα αθλητικά σειράς, όλα αντιγράφονται και
γράφονται ως νέα, ελαφρά τη καρδία και χωρίς έ-
λεγχο. Την ίδια ώρα που στα παραδοσιακά µέσα
υπάρχουν δηµοσιογράφοι οι οποίοι καλύπτουν
θέµατα µε τέτοια εξειδίκευση ώστε στον τοµέα
του  Πολιτισµού για παράδειγµα, άλλος να γράφει
για την µουσική και άλλος για το θέατρο, έρχο-
νται οι χοµπίστες των µέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης, ηµιµαθείς ως επί το πλείστον, οι οποί-
οι  επιλέγουν την δωρεάν (;) ενασχόληση µε την
ενηµέρωση, δηµιουργώντας αλήθειες αλλά και
παραπληροφόρηση, απόψεις µα και στρεβλώσεις
που πλήττουν ουσιαστικά την είδηση, το γεγονός
και κατ΄ επέκταση όχι µόνο δεν γράφουν ιστορία,
αλλά την παραποιούν βάναυσα.

Ας µην είµαστε όµως µόνο επικριτικοί. Μια τέ-
τοια τάση προσοµοιάζει στην παραίτηση και στο
γήρας. Η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου στο συνέδριο
της αναφέρεται µε διασκελισµό από το γνωστικό
χθες, στο αβέβαιο σήµερα, ατενίζοντας µε αισιο-
δοξία και σκεπτικισµό τις άγνωστες προοπτικές
και το αύριο που εκτείνεται όχι απαραίτητα στο
χώρο του τύπου αλλά στο νησί µας γενικότερα. Ο
εικαστικός Σωτήρης Σόρογκας, έργα του οποίου
είχαµε την τιµή να απολαύσουµε σε παλαιότερους
«Πλόες» του Ιδρύµατος Κυδωνιέως αναφέρει σε
µια αποστροφή του λόγου του στον Θ. Νιάρχο σε
συνέντευξη του: «∆εν µπορούµε να επέµβουµε
στον κόσµο αυτόν που οδεύει προς την απώλεια,
παρά µόνον αν τον νοηµατοδοτήσουµε µ’ έναν άλ-
λο τρόπο». Ας έχουµε τεντωµένες τις αισθήσεις
µας, οξυµένες τις ευαισθησίες µας να τον βρού-
µε αυτό τον τρόπο, ξεκινώντας έστω και από την
Ι. Μ. Παναχράντου! 
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™ÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·È 
ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ‚Ú‡ÛÂ˜
∞¡∞∫Oπ¡ø™∏ ¢. ∞¡¢ƒOÀ: ¢Â‰ÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ ÊÂÙÈ-

Ó‹˜ ·ÓÔÌ‚Ú›·˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚfiÏË-
„Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ Â-
Ófi„ÂÈ ÙË˜ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë ¢ËÌÔÙÈÎ‹ ∂ÓfiÙËÙ·
∫ÔÚı›Ô˘ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜
ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÁÂÒÙÚËÛË˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ™Ù¿ÛË ∞˚·Ù›ˆÓ. °È· ÙËÓ ·-
ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÂ ÓÂÚfi ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ,
ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÂ ¿Ó˘‰ÚÂ˜ Â-
ÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÊÔÚËÙ¤˜, ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ Ù¤ıËÎÂ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë ÁÂÒÙÚË-
ÛË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ™Ù¿ÛË ∞˚·Ù›ˆÓ, ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔ˜, Â› ÙË˜ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ
ŸÚÌÔ KoÚı›Ô˘. ∆Ô ÓÂÚfi ÙË˜ ÁÂÒÙÚËÛË˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ Î·È ·˘-
ÛÙËÚ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÁÂˆÚÁÈÎ‹ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË, ÂÏÂ‡ıÂÚ·, ·fi ÙÔÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÂÓ-
‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚı›Ô˘, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÛÙË
ı¤ÛË O¡. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÛÂ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Ï¿ÛÙÈ¯Ô, ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙË ÊÔÚËÙ‹ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙÔ˘˜ ÛÂ ÓÂÚfi. ∆ËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÂÊÈÛÙ¿Ù·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ Â-
ÊÔ‰È·ÛÌfi, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÂÙ·È Ë ¿ÛÎÔË ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡. ∂›ÛË˜, ÁÓˆÛÙÔ-
ÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ‚Ú‡ÛÂ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ı· ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó
Î·Ù¿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ.
∆¤ÏÔ˜, Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ÔÈ ̆ ‰Ú·˘ÏÈÎÔ› Î·È ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ Ú·Á-
Ì·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‡‰ÚÂ˘ÛË˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÂÙÔÈÌfiÙË-
Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ.

°Ú.∂.¢.∞.

¶ÙˆÙÈÎÔ› ÔÈ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÂÈÛÎÂ„ÈÌfiÙËÙ·˜ 
ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜

ªÂ ÙÒÛË ÙË˜ Ù¿ÍÂˆ˜ ÙÔ˘ 20,53% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÙÂ˜ Î·È
23,10 ÁÈ· Ù· πÃ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ 2017 ¤ÎÏÂÈÛÂ ÙÔ
ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘
‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÕÓ‰ÚÔ˘. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· Ù·
ÏÔ›· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ‹Ù·Ó ÛÂ Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ fiÛÔÈ
ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ·ÎfiÌË Î·È ·-
fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·
21.5.2018. ∆Ô Î·-
ÏÔÎ·›ÚÈ Â›Ó·È ÌÚÔ-
ÛÙ¿ Î·È Â›Ó·È ÂÓ‰È·-
Ê¤ÚÔÓ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ
Î·ÓÂ›˜ ÙËÓ ÏËÚfiÙË-
Ù· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ Î›ÓË-
ÛË ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ.

«™ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶. & ª. ∫˘‰ˆÓÈ¤ˆ˜ ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘, Ô
ÂÈÎ·ÛÙÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜ «¶§O∂™», Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÎÈ ÂÊ¤ÙÔ˜, fi-
ˆ˜, ¿ÏÏˆÛÙÂ, Î¿ıÂ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È,
ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÃÒÚ·. ∞ÎÌ¿˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ú¿ ÙÈ˜ ‰˘-
ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ fiÏÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô-
ÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤-
ÓÔ ÛÎÂÙÈÎfi, Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌ¤Ó· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi˜,
fiÛÔ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜,
ÚÔ·ÓÙfi˜ fiÌˆ˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎÙÈı¤ÌÂÓˆÓ
Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ¤ÚÁˆÓ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÌÈ· ·ÈÛıËÙÈ-
Î‹ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ

˘ÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È ÛÙË ÚË¯fiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ.

∫∞´ƒ∂π√™ µπµ§π√£∏∫∏
ŒÏÏËÓÂ˜ ÙÔÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ı·Ï·ÛÛÔÁÚ¿ÊÔÈ ·fi ÙÔ 19Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 20Ô ·È.

Greek landscape and seascape painters from the 19th until the 20th century

(Συνέχεια στη σελ. 2) ☞

∏ Â˘Úˆ·˚Î‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ¤Ó· ÙÔ›Ô ÁÂÓÈÎ¿ Î·È ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÂ ·˘Ùfi. ∏ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ Û¯ÔÏ‹ ÙË˜ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›·˜ _·fi ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·Ø ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ì›· ̇ ˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÙÔ˘ ÓfiÛÙÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙfiÔ, ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÂ‡Ì· ÙÔÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÂÎ ÙÔ˘ Û‡ÓÂÁÁ˘˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ô-
ÚÂ›· ÙË˜ ÂÚÌËÓÂ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. O ∫Ï·ÛÈÎÈÛÌfi˜, ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ƒÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡, Ë ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ Î·È ÔÈ Â-
È‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·ÓÂ˘Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ı·Ï·ÛÛÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÙÔÈÔÁÚ¿ÊˆÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÂ
ÙÔ˘˜ µÔÏ·Ó¿ÎË, ∞ÈÌ›ÏÈÔ ¶ÚÔÛ·Ï¤ÓÙË, °ÂÚ·Ï‹ Î.¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ Û˘Ó¿ÊÂÈÂ˜ ÌÂ ÙËÓ πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈÎ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ∂ÍÚÂÛÈÔÓÈ-
ÛÙÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË ˘‹ÚÍ·Ó ¤ÓÙÔÓÂ˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¤˜, Â‰Ú·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ˘·ÈıÚÈÛÌfi (∫ÔÁÂ‚›Ó·˜, µÂÓÙÔ‡Ú·˜, §Ô˘Î›‰Ë˜, ∫·-
ÓÙ˙›ÎË˜, £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú‹˜, ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏË˜, ª¿ÚÎÂÏÏÔ˜, ™ÂÚÁÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜).

ªÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÔÏÌ¿Ù·È Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÂ‡ÚÂÛË˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÈÛÔÚÚÔÂ› ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÍÈ‰·Ó›ÎÂ˘ÛË. ŒÚÁ· Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÊˆÙfi˜
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÔÓÙ·È Â‰Ò ·fi ÙÔ˘˜ ¶Ú¤Î·, ∆¤ÙÛË, ∞¤ÚÁË, ∑Ô‡ÓË, ∞ÓÙˆÓ·Î¿ÙÔ˘, ª·ÓˆÏ›‰Ë, ¶·ÓÈ¿Ú·, ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿, ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË Î·È
æ˘¯Ô·›‰Ë. ∏ ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·, (ÛÙÔ˘˜ ›Ó·ÎÂ˜ ÙˆÓ ∞. °ÚËÁfiÚ·, ª·ÎÚ‹, §·ÛËıÈˆÙ¿ÎË, ƒ‹Ó·, ƒfiÚ-
ÚË, ∫fiÙÙË, ™·Ú·Û›ÙË, Ã¿ÚÔ˘, ªÂÏÙ¤ÎÔ˘, ª. ∂. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘), ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ „˘¯ÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ‚ÈÒÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ Ê˘-
ÛÈÎfi Î·È ‰ÔÌËÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ. ∆ÔÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ, ÙÔÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ‹ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÈ. ∆· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË 
¤ÎıÂÛË ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ıÂ·Ù‹.

¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛË˜: 

∞fi 16 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 

1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2018

∫·˝ÚÂÈÔ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË

ÃÒÚ· ÕÓ‰ÚÔ˘ (›Ûˆ 

·fi ÙÔÓ O∆∂), ∫·ıËÌÂ-

ÚÈÓ¿ 11:30 – 13:30 

Î·È 18:30 – 20:30

™¿‚‚·ÙÔ 11:30 –

13:30, ∫˘ÚÈ·Î‹ 

ÎÏÂÈÛÙ¿. TËÏ.: 22820

22262, e-mail:

kaireios@otenet.gr

∆· ÂÁÎ·›ÓÈ· ÙË˜ 

¤ÎıÂÛË˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔ-

ÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ,

21 πÔ˘Ï›Ô˘ 2018, Î·È

ÒÚ· 8:00 Ì.Ì. Î·È ı·

‰È·ÚÎ¤ÛÂÈ ¤ˆ˜ ∫˘ÚÈ·-

Î‹ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

2018. ∏ Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·
È

ÂÏÂ‡ıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi.

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10:30 –

14:30 Î·È 18:30 –

21:30, ÂÎÙfi˜ ∆Ú›ÙË˜

ªÂ «¶ÔÈËÙÈÎfi ∞›ÙÈÔ» ÔÈ 24ÔÈ «¶§O∂™» 


